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Ca 4900 studentar og 
385 tilsette



Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS) - leiing

› Institutt for helse- og omsorgsvitskap (https://www.hvl.no/om/organisering/fhs/iho/)
› 8 fagseksjonsleiarar Førde, Bergen, Stord og 

Haugesund
› Instituttleiar Georg Førland 
› Viseinstituttleiar Dagrun Kyrkjebø

› Institutt for helse og funksjon (https://www.hvl.no/om/organisering/fhs/ihf/)
› 5 fagseksjonsleiarar, Bergen
› Instituttleiar Bjørg Hafslund      

› Institutt for velferd og deltaking (https://www.hvl.no/om/organisering/fhs/ivd/)
› 5 fagseksjonsleiarar, Sogndal og Bergen
› Instituttleiar Svanaug Fjær
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Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS) – leiing

› Prodekan for utdanning, Anne-Grethe Naustdal  

› Prodekan for forsking, Alice Kvåle

› Administrasjonssjef, Trude Engebretsen
› Personalansvar 11 tilsette 

› Studieadministrativ leiar, Kristin Senneset
› Personalansvar 19 tilsette 
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Medverknad og informasjonsflyt

› Faste råd og utval (https://www.hvl.no/Vestibylen/organisasjonen/fakultet/fhs/)
› Fakultetsråd leia av dekan – møte x 2 per semester
› Utdanningsutval leia av prodekan for utdanning – møte x 2-3 per semester
› FoU-utval leia av prodekan for forsking – møte x 2-3 per semester
› Tilsetjingsutval leia av dekan – møte kvar månad
› ID-møte leia av dekan – møte kvar månad
› Møte med studentråd – leia av dekan/prodekan for utdanning – møte x 2 per semester
› 21 studieprogramråd leia av fagseksjonsleiarar
› Programutval for ph.d.-utdanninga leia av prodekan for forsking

› Referat frå alle møter på FHS-sida på Vestibylen
› Nyhetsbrev x 2 kvar månad
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FHS og 
universitetsambisjonen

Strategi og profil
Kompetanse
Studieportefølje
Internasjonalisering
Forsking og utviklingsarbeid
Ph.d. – stipendiatar



Ambisjonar og profil
› Gjennom utdanning og forsking skal FHS medverke til betre 

helse- og velferdstenester, behandling, mestring og omsorg 
til pasientar og brukarar i alle situasjonar og livsfasar.

› Helse – kroppsleg, psykologisk og sosialt forankra ressurs som blir påverka av 
sjukdom, sjukdomshandtering, livsløp og levekår

› Funksjon - menneskeleg aktivitet og kroppslege og psykologiske føresetnader for 
samspel med omgjevnadane

› Deltaking – den einskilde og grupper sine muligheiter for å delta i samfunnsliv, 
arbeidsliv og som tenestemottakarar
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Ambisjonane våre og profilen vår skal vekse 
og utvikle seg: 
I samspel mellom forsking og utdanning, mellom 
profesjonar og fagmiljø, mellom fag og 
administrasjon, mellom høgskule og praksisfeltet på 
Vestlandet - og gjennom nasjonale og internasjonale 
nettverk
Med berekraft som premiss for vegval og 
verkemiddel, og med nyskaping, 
kunnskapsutvikling og kvalitetsforbetring som resultat 

Fakultetet sin profil innan vert reflektert i fem 
tematiske område: 
- Helsefremming og meistring
- Kontekstuelle vilkår
- Fysisk aktivitet
- Implementering av forsking
- Utdanningsforsking 



Felles faglege satsingsområde i HVL – kva er FHS sitt bidrag? 

Ansvarleg innovasjon
› Optimalisering og effektivisering av tenester på tvers av fag, profesjonar 

og sektorar – PHD REGSINN – Innovasjon i offentlig sektor

Berekraftig utvikling
› Sikre god helse og fremme livskvalitet. Redusere ulikskap i og mellom 

land. Læringsutbytte felles forskrift helse og sosial

Danning
› Legge grunnlag for kompetanse som styrkar tilliten til profesjonsutøvarane 

– Pilot fellesemne Danning og akademisk handverk 

Folkehelse
› Meistring i alle livsfasar og gjennom heile livsløpet og sosial deltaking i 

kvardagsliv, fritid og arbeid – Programsatsing fylkeskommunar – barn og 
unges livskvaitet og psykiske helse, rusforebyggende arbeid

Sikkerheit
› Tidleg innsats og førebygging, inkluderingsprosessar, deltaking, likeverd 

og likebehandling Læringsutbytte felles forskrift helse og sosial

Teknologi
› Velferdsteknologi som reiskap for medverknad og likebehandling. Digital 

kompetanse og teknologisk dømmekraft (digital danning) som 
læringsutbyte – Alrek helseklynge, omsorgsteknologilaben,  campus 
Førde Verftet

Profesjons- og arbeidslivsretting
› Utdanningspyramiden støtter opp om overordna ambisjon om å 

medverke til betre helse- og velferdstenester gjennom 
utdanning, forsking og formidling
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Kompetanseoversikt FHS per september 2019
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FHS - Fagmiljø og stipendiater

26 professor + 7 dosent
13 prof. II + 1 dosent II
66 førsteam. + 2 førsteam. II
37 førstelektor
138 høgskulelektorar
14 høgsk-/øvingslærarar
34 stipendiatar

Stipendiatar pr sept 2019:
Tatt opp på andre institusjonar:

› 38

PhD-program ved FHS –
Helse, funksjon og deltaking:

› 10 nye er tatt opp
› 5 i prosess
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Studieportefølje og nye studentar hausten 2019

Bachelorutdanningar 1132 studentar
Sjukepleie – 660 studentar
Sosialt arbeid – 128 studentar
Barnevern – 49 studentar
Vernepleie – 112 studentar
Ergoterapi – 45 studentar
Fysioterapi – 91 studentar
Radiografi – 47 studentar

Opptak på 9 masterutdanningar: 272 stud
Opptak på 15 EVU-utdanningar: 486 stud
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Praksisfeltet  
Helseforetak
› Helse Fonna
› Helse Bergen
› Helse Førde
› Helse Stavanger
› Helse Sør-Øst 
› Haraldsplass diakonale sykehus

Kommunar
› Arendal kommune
› Kristiansand kommune
› Søgne kommune
› Songdalen kommune
› Mandal kommune
› Vennesla kommune
› Flekkefjord kommune
› Askøy kommune
› Austevoll kommune 
› Austrheim Kommune
› Bergen kommune, BHO 

(byrådsavd for helse og omsorg) 
og BSBI (byrådsavd for bolig, 
sosial og inkludering)

› Bergen kommune 
skoler/barnehager

› Bømlo Kommune
› Eidfjord kommune
› Etne kommune
› Fitjar Kommune
› Fedje kommune
› Fjell Kommune
› Fusa kommune
› Granvin kommune
› Jondal
› Kvinnherad Kommune
› Kvam kommune
› Lindås kommune
› Masfjorden?
› Modalen

› Meland kommune
› Odda kommune
› Os kommune  
› Osterøy kommune
› Radøy kommune
› Samnanger kommune
› Sauda kommune 
› Stord kommune
› Sund kommune
› Sveio Kommune
› Tysnes kommune
› Ulvik kommune
› Vaksdal Kommune
› Voss Kommune 
› Øygarden kommune
› Askvoll kommune
› Aurland kommune
› Balestrand kommune
› Bremanger kommune
› Eid kommune 
› Fedje kommune
› Fjaler kommune
› Flora kommune
› Førde kommune
› Gaular kommune 
› Gloppen kommune
› Gulen kommune
› Hornindal kommune 
› Hyllestad kommune

› Høyanger kommune
› Jølster kommune
› Kvam herad
› Leikanger kommune
› Luster kommune
› Lærdal kommune
› Naustdal kommune
› Sogndal kommune
› Solund kommune?
› Stryn kommune
› Vik kommune

› Vågsøy kommune
› Årdal kommune
› Selje kommune
› Bjerkreim kommune
› Eigersund kommune
› Farsund kommune
› Finnøy kommune
› Flekkefjord kommune
› Gjesdal kommune
› Haugesund Kommune
› Hjelmeland kommune
› Hå kommune
› Karmøy kommune
› Klepp kommune
› Lund kommune
› Randaberg Kommune
› Sandnes Kommune
› Sirdal kommune
› Sokndal kommune
› Sola kommune
› Stavanger kommune
› Suldal kommune
› Time kommune
› Tysvær kommune
› Vindafjord kommune
› (listen har nåværende 

kommuner, noen slår seg 
sammen)

NAV
Alle NAV kontor Hordaland og Sogn 
og Fjordane

Private institusjonar
› Bergen Røde Kors sykehjem
› Domkirkehjemmet
› Metodistkirkens alders- og 

sykehjem
› Stiftelsen Betanien Bergen 

Sykehus
› Rehabilitering og sykehjem
› Solli DPS 
› Åstveit helsesenter
› Ravneberghaugen rehab. senter
› Røde Kors Haugland 

Rehabiliteringssenter
› Helgeseter
› Christiegaarden
› Boganes sykehjem
› Helsebanken
› Davik Fysioterapi
› Ålgård Fysioterapi
› A2G
› Albatrossen Ettervernssenter
› Beredt AS
› ALF AS senter for 

arbeidslivsforberedelse
› Midttun vekst
› Robin Hood huset
› Trappen Motiveringssenter
› Kirkens SOS i Bjørgvin
› Fontenehuset
› Crux
› Kalfaret behandlingssenter
› Kalfarhuset oppfølgingssenter
› Styve Gard
› Stendi Barnevern, Hordaland / 

Sogn og Fjordane
› SMISO
› Indre Sogn ASVO
› Bakkegaten bo- og 

omsorgssenter
› Bergensklinikken AS
› UNILABS Røntgen Bergen; 

Haugesund, Sandnes
› Aleris Bergen / Curato Røntgen 

Bergen
› Sentrum Røntgeninstitutt, avd. 

Stavanger
› Aleris Stavanger
› Ecura
› Privatsykehuset, Haugesund
› Plastikkirurg1, Sandsli
› Haugesund Sanitetsforenings 

Revmatismesykehus AS (HSR)
› Sogneprodukt
› Klokkergårdstiftelsen
› Ostra Consult, Hobøl mottak
› Drammensregionens 

interkommunale krisesenter, 
Betzy

› Jentespranget AS
› SOS Barnebyer
› Olivia Solhaugen

Statlige 
instistusjonar
› Kriminalomsorgen  Asylmottak?
› Bufetat

… og flere
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FHS har internasjonale avtalar med institusjonar i ca 35 land

› Australia Austria Belgium
› Bolivia          Botswana Brasil
› Bulgaria Cameroon Canada
› Cuba Czech Rep.  Denmark
› Estonia Faroe Islands Finland
› France Germany   Greece
› Greenland Iceland Ireland
› Italy Lithuania Malta
› Netherlands Portugal Slovenia
› South Africa Spain Sweden
› Tanzania UK USA
› Zambia

›
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Studentmobilitet

2018 Del innreisande
studentar

Del utreisande
studentar

FHS 1,5 3,0
HVL 1,5 2,3
Alle institusjonar 3,2 2,5
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Tal innreisande
studenter

Tall utreisande
studentar

65 135
245 375
9177 7293

2018

FHS
HVL
Alle institusjonar



Forskingsgrupper, senter og nettverk på tvers av campus og 
fagmiljø i FHS

› 20 forskingsgrupper knytt til fem tematiske 
satsingar 

› Helsefremjing og meistring
› Kontekstuelle betingelsar for helse, funksjon 

og deltaking
› Fysisk aktivitet, helse, funksjon og deltaking
› Implementering av forsking
› Utdanningsforsking 

› Senter 
› Senter for omsorgsforsking vest
› Senter for kunnskapsbasert praksis

› Samarbeidsavtaler 
› Helse Førde og HVL – senter for helseforsking
› FOUSAM - Felles FoU-eining høgskule, 

kommunar, helseforetak
› Nettverk pedagogisk utvikling
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I. Helsefremming & mestring II. Kontekstuelle vilkår for 
helse, funksjon og deltaking

III. Fysisk aktivitet, helse, 
funksjon og deltaking

IV. Intervensjons- og 
implementerings-forskning

V. Utdanningsforsking

Langvarige helse- utfordringar 
og samansette tenestebehov

Tenesteorganisering Kartlegging og testing av 
helse 

Kunnskapsbasert praksis E-læring/fleksibel læring

Handtering av sjukdom og 
sosiale vanskar

Kvalitet og samhandling Folkehelse og fysisk aktivitet Implementering Tverrprofesjonell
samarbeidslæring

Rehabilitering Omsorgsforsking og etikk Funksjon og målemetodar Metodeutvikling Fagdidaktikk

Medverknad Pasientlaup Kartlegging – testing –
behandling 

Kunnskaps-oppsummeringar Simuleringsforsking

Samhandling og sosiale 
nettverk

Brukarmedverknad Livskvalitetsmåling Brukarinvolvering Teknologi i helse og omsorg

Forsking iht ikkje-smittsame 
sjukdommar:

Rettsliggjering Eigenrapportering
PROM/PREM, mm

Resultat- og 
prosessevaluering

Diabetes, overvekt 
muskelskjelett, rus, psykisk 
helse, kreft,..

Sosial ulikskap og utanforskap Sjukefråvær/-nærvær Undervisning og 
forskingsutøving

Pasientsikkerhet

Profesjonsforsking

FHS sin faglege profil og sentrale forskningsområder



Eksternt finansierte forskingsprosjekt

› EU
› Tre prosjekt

› SIU (DIKU)
› Tre prosjekt

› Erasmus+
› Fire prosjekt

› Regionalt forskingsfond, RFF
› Fire prosjekt

› NFR
› 14 prosjekt

› Andre finansieringskilder 
› To prosjekt

› EKSTERNE PROSJEKTSØKNADER 2019: 16 til NFR + 3 til Helse Vest + 3 til andre

17



Årsplan 2019 – nokre hovudpunkt
https://www.hvl.no/globalassets/vestibylen/dokument/fhs/arsplan-2019-fhs---endelig-
versjon1.pdf

› Studentmedverknad i utvikling av studieprogram og 
studiemiljø

› Etablering av 21 studieprogramråd
› Utvikling og samkøyring av utdanningar på 

bachelor, vidareutdanning og masternivå
› Etablere praksisprosjekt for å styrke kvalitet, 

relevans og samhandling
› Forskingsmiljø og forskingssamarbeid internt og 

eksternt
› Forskarforum, forskargrupper, insentiv

› Stipendiat - og rettleiarmiljø
› Kompetansekartlegging, kompetanseutvikling, 

rekruttering
› Internasjonalisering av forsking og utdanning
› Samarbeidsavtaler, EVU-politikk, desentraliserte 

tilbod, campusutvikling
› Leiarstøtte, beslutningsstrukturar og myndighetskart
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Pågåande prosjekt og utviklingsarbeid knytt til 
utdanningar og læringsmiljø
https://www.hvl.no/Vestibylen/organisasjonen/fakultet/fhs/

› Studieporteføljeutvikling master og EVU
› RETHOS fase 1– innføring av forskrift om 

rammeplan for helse- og sosialfag og 
forskriftsfesta retningslinjer for sju 
bachelorutdanningar

› Desentraliserte utdanningstilbod –
sjukepleie og vernepleie

› Tverrfagleg samarbeidslæring- TVEPS
› Simulering og ferdighetslæring -

SimArena
› Praksis som læringsarena -

Praksisprosjektet
› Teknologi i helse og omsorg – THOM, 

Alrek helseklynge
› E-læring 
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